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 בשתי משברים מזעזוע־מוח, סובל
 ונד שמאל כף־יד ובשורש צלעות,

 ובי- בגולגולת וחתכים שריטות
ידיים.

בי באופו היא אף פצועה נורית
מ מוח. מזעזוע סובלת היא נוני.

 ימין. ביד ומשבר בגולגולת חתכים
 קצר תוך הנראה כפי תשוחרר היא
לביתה. קצר

 כוספת תאונה
צומת באותו

 אירעה הקטלנית תאונה ך■
 ברח׳ שנסעה התו, כשמכונית 1 י

ה את חצתה צפון. לכיוון ריינס
 מוקדמת בוקר שעת באותה צומח.

 באור היבהב אלא הרמזור. פעל לא
בר שנסע האוטובוס, בלבד. צהוב

 לא מערב, לכיוון פרישמן חוב
 במקום המוצב עצור, לתמרור נשמע

ב ופגע פועל. אינו שהרמזור לעת
מכונית.

שהאו העלתה המישטרה חקירת
ב נסע דן לחברת השייך טובוס,

 לשעה. קילומטרים 70 של מהירות
שנע עאטף, סורד. האוטובוס. נהג
 זמני, כשכיר בדן עובד לחקירה, צר

 מסיע הוא בלבד. הלילה בשעות
 מחג- מנוסעים ריקים אוטובוסים

 כדי ובחזרה, המוסר אל החברה יוני
ה פעולת התחלת לקראת להכינם

בבוקר. קווים
 האסון, למראה המום שהיה הנהג,

ה למקום שהגיעו לשוטרים סיפר
בתמ כלל הבחין לא כי תאונה.

 מים לו הגישו שכנים העצור. רור
שיתאושש. כדי וקפה.

שנסעההרנו מכוניתקרה זה כך  בוזל־אביב ריינס ברחוב ,'
שעת־ באותה הצומת. את חצתה צפון, לכיוון

ה פסל לא מוקדמת בוקר חז ת האוטו בלבד. צהוב באור היבהב אלא ה

 עצור, נשמע^ליחמרור לא מערב, לכיוון פרישמן ברחוב שנסע בוס,
 הימני בצידה פגע פועל, אינו הרמזור שבהם לסיקריס במקום המוצב

הצומת. מן מטרים כמה של למרחק אותה והעיף הקטנה המכונית של
 יום בבוקר אירעה צומת באותו
 נפגע שבה נוספת, תאונה המחרת

ש את המורד, מואר עמוד־שלטים
 הרמזורים ופעולת הרחובות, מות

שעות. לכמה שותקה במקום
רב האוטובוס, בתאונת ההרוגה

ה אליהו, וסימה רובינשטיין, קה
 בצידה שתיהן ישבו קשה, פצועה
חר פגע שם המכונית, של הימני
 ספגו הן לכן האוטובוס. של טומו

 ואילו ביותר, העזות החבטות את
 בורשטיין, ונורית איינשטיין אריק

 באופן נפגעו השמאלי, בצד שישבו
בלבד. בינוני

 הפופולרי הזמר את פקד האסון
 אחרי חודשים שיבעה חברתו ואת

 הרבים מעריציו אמיר. בנם, הולדת
 לשמע בתדהמה אז הוכו הזמר של

 מיחסיו שנולד התינוק על הבשורה
יד לא המעריצים אליהו. סימה עם
ש :הבוהמה בל שידעה מה את עו

הנמ סיפור־אהבה הם וסימה אריק
שנים. עשר זה שך

ה רצופת אהבתם שיחסי בעוד
 איינש־ ואלונה אריק של משברים

 אהבתם היתד, נחלת־הכלל, היו טיין
 וחשאית. שקטה וסימה אריק של

של השלישי ילדו הוא אמיר, בנם,

 בנותיו אחרי הראשון ובנו הזמר,
ויסמין. שירי מאלונה,

סרט
ם חיי ה מ

 לירו- אלונה שפרשה חרי ן!(
•  הקטנה הבת עם יחד שלים, י

 נותר לא בתשובה, וחזרה יסמין,
 להתראות ד,ירבה הוא לבדו. אריק

 זמן במשך לכן. קודם כבר סימה עם
השלי הצלע את היוותה היא רב

 אריק שבין היחסים במערכת שית
ואלונה.
 ככד כיום עובדת 31ה־ בת סימה

ה בתיאטרון בכירה נהל־הצגות
ככו לרבים זכורה היא אך קאמרי

 מציצים. הסרט של המקסימה כבת
שי זוהר, אורי ביים שאותו בסרט,

 הורים ואשד״ בעל וסימה אריק חקו
 פרשת החלה גם שם קטנה. לילדה

נפ לא וסימה אריק אולם אהבתם.
הצילומים. בימת על לראשונה גשו

 אורי לראשונה גילה הצעירה את
 במיש־ כפקידה שעבדה בעת זוהר,

(״פשנל״) אברהם האמרגן של רדו

 אורי היה 70ה־ שנות בתחילת דשא.
קל ועינו פשנל, של שותפו עדיין

 רגישות שהקרינה המזכירה את טה
 רבים כמו טיבעי. והן עדינות רבה,
 אליו אותה וצירף ממנה הוקסם הוא

 הקורקבן, בהצגה כמזכירת־הפקד,
אז. שביים

 שהמיס־ לעצמה שיערה לא סימה
 חייה. את ישנה זוהר אורי עם גש

ו קרובים, לידידים השניים.הפכו
 במחיצתו. זמנה כל את בילתה היא

 שהיוותה לחבורה הצטרפה סימה
 תל- של האמיתית הבוהמה את אז

קיב אורי, של אשתו איליה, אביב.
ב וסימה אורי של ידידותם את לה

 ידידות הפכו והשתיים טבעיות,
קרובות.
 של ביותר הטוב חברו היה •אריק

 שסימה טיבעי רק זה והיה זוהר,
ה שעות ברוב יחד ישהו ואריק

 סורי. ממוצא שהיא סימה, יום.
ש מיזרחי, שקט סביבתה על משרה

 אריק, וגם אורי גם נמשכו אליו
לשלי הפכו הם כך חסרי־המנוחה.

מקנם. בכל יחד שנראתה שייה,
 מציצים, זוהר של האחרון סירטו

לעולם שלום אמירת מעין מהווה
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לשם מגור, חברת במיגרשי התאתה אחרי צולמה

 בעיקבוח מוחלט הרס של במצב מכוניות מועברות
 נמחץ הרכב המישטרתית. הבדיקה תום אחרי תאונה,

רתכת. באמצעות חולצו הפצועים הפגיעה. מעוצמת

הגרושה
איכילוב לביח־החולים

 איינ־ אריק מהזמר שהתגרשה איינשטיין, אלונה
 בירושלים חביתה באה בתשובה, וחזרה שטיין

התאונה. על לה נודע כאשר מייד בתל־אביב,

ה בתשובה. שחזר לפני חי. שבו
הו וסימה, אורי אריק, — שלישייה

נר המרכזיים. בתפקידים בו פיעה
ל שעמד מה את חש שאורי אה

רגי עין בעלי השניים. בין התפתח
 שאריק אז כבר לראות יכלו שה(

 כל על עצמם, את משחקים וסימה
 שביחסיהם, והמורכבות הלבטים
צו ובסרט, בחיים החבר כשאורי,

הצד. מן בהם פה
מ מרכז־הכובד עבר הסרט מאז

 הזמר וסימה. אריק אל וסימה אורי
 גם השכורה בדירתה לשהות הירבה
הצילומים. שהסתיימו אחרי

 אריק עם לחיות שחזרה א^ונה.
ה רישמית, ממנו שהתגרשה אחרי

 היחידי הגבר הוא שאריק אז צהירה
 לתמונה, סימה משנכנסה בחיזה.
ש העדינים, בחושיה אלונה הבינה

 את וקיבלה להילחם. תוכל לא כאן}
הת השתיים בין שהוא. כמות המצב
 חילק כשאריק שקטה, הבנה פתחה

ל לזמן ונתן שתיהן. בין זמנו את
בשבילו. החליט

ל ועקרה דתית הפכה כשאלונה
 מעצמה. הבעיה נפתרה ירושלים,

שבר בביתו להתגורר המשיך אריק
 ולטפל בתל־אביב חובבי־ציון חוב

ב אך עמו, שנשארה שירי, בבתו
 סימה. עם שהה הפנוי זמנו שאר

ל הדירה את השאיר הוא לאחרונה
 לצה״ל, גיוסה לפני העומדת שירי,

 סימה של בביתה לישון והירבה
 מיועדות היו גם לשם רנ״ק. ברחוב
ה אירעה כאשר שחר. עם פניהם

_ תאונה.

תוכניות______
בתשובה לחזור

 בתשובה החוזרים רשימת 6*
 הציירת גם להצטרף עמדה •

 למדה היא רובינשטיין. רבקה׳לה
 להדליק לאחרונה והתחילה קבלה

 שונות. מיצוות ולקיים נרות־שבת
 הרב את לבקר גם הירבתה היא

סו) מעמוד (המשך
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